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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang diangkat dalam skripsi ini 

adalah “PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, INFLASI, VOLUME 

PERDAGANGAN SAHAM, DAN BETA SAHAM TERHADAP HARGA 

SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR ASURANSI DI BEI TAHUN 2006-

2012”. 

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Universitas Esa Unggul. 

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak 

mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan baik secara moril dan materiil 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. Arief Kusuma AP.MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak DR. MF Arozzi A. SE,Ak. Mak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Dihin Septyanto ME selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan inspirasi skripsi. 

4. Bapak Drs. Sugiyanto MM selaku Kepala Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul. 



v 
 

5. Ibu Dr. Endang Ruswanti, SE, MM sebagai dosen pembimbing yang 

senantiasa sabar dan penuh keikhlasan memberikan petunjuk, bimbingan 

dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen program studi manajemen Universitas Esa Unggul 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas 

bantuan dalam penulisan skripsi ini dan selama kuliah. 

7. Mama, Papa, kakakku, dan adikku tercinta yang telah memberikan 

dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti. 

8. Teman-teman E2C, program studi manajemen dan akuntansi Universitas 

Esa Unggul tahun 2009 atas kebersamaan, bantuan, dan dorongannya. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah ikhlas 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih perlu diberikan 

tambahan saran dan kritik agar lebih sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini, sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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